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  วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)

วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บนัทึก 64,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.ณปภชั  มูลสองแคว น.ส.ณปภชั  มูลสองแคว เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่จา้งเลขท่ี
ข้อมูล ต้ังแต่วันที่ 1 ก.พ.65 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 64,000.00 64,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า 78/2565
(กองคลัง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.พ.65

2 ค่าจ้างเหมาบริการปฏบิติังานเจ้าหนา้ที่การเงินและ 64,000.00 โดยวิธีเฉพาะ น.ส.จีรวรรณ  จันต๊ะ น.ส.จีรวรรณ  จันต๊ะ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่จา้งเลขท่ี
บญัชี ต้ังแต่วันที่ 1 ก.พ.65 ถึง 30 ก.ย.65 เจาะจง 64,000.00 64,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า 79/2565
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.พ.65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน (น้ าด่ืม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 372.00 โดยวิธีเฉพาะ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ น้ าด่ืมตราจริมทิพย์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
6 ศูนย์ รร.อนบุาลเทศบาลต าบลจริม ประจ าเดือน เจาะจง 372.00 372.00 รายเดียว และเหน็ว่า 80/2565
ก.พ.-65 ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 1 ก.พ.65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 37,296.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน ์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน ์ช็อปปิง้โฮม เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ของบทบาทสตรี จ านวน 24 รายการ (ส านกัปลัด) เจาะจง 37,296.00 37,296.00 รายเดียว และเหน็ว่า 81/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 4 ก.พ.65

5 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4,700.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสิทธิพงษ์การช่าง ร้านสิทธิพงษ์การช่าง เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่จา้งเลขท่ี
ทะเบยีน นข 3147 อต. เจาะจง 4,700.00 4,700.00 รายเดียว และเหน็ว่า 82/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 9 ก.พ.65
6 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 3,000.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านวีดีโอ ซาวด์ ร้านวีดีโอ  ซาวด์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

(กองช่าง) เจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า 83/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 7 ก.พ.65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้าง 17,169.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านสรรพิทยา 2558 ร้านสรรพิทยา 2558 เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎบิติังาน เจาะจง 17,169.00 17,169.00 รายเดียว และเหน็ว่า 84/2565
จ านวน 7 รายการ (ส านกัปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 10 ก.พ.65

                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์  2565                          แบบ สขร.1

                                                              เทศบาลต าบลจรมิ  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดติถ์
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8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน ใบเสร็จค่าน้ าประปาแบบ 8,200.00 โดยวิธีเฉพาะ จุรี หนเูอียด จุรี  หนเูอียด เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
กระดาษต่อเนือ่ง จ านวน 1 รายการ (กองคลัง) เจาะจง 8,200.00 8,200.00 รายเดียว และเหน็ว่า 85/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 14 ก.พ.65
9 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร่ี 2,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านทุ่งยั้งแบตเตอร่ี ร้านทุ่งยั้งแบตเตอร่ี เปน็ผู้เสนอราคาเพียง     ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

 หมายเลขทะเบยีน นข 3147 อต. เจาะจง 2,600.00 2,600.00 รายเดียว และเหน็ว่า 86/2565
จ านวน 1 รายการ (กองช่าง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 17 ก.พ.65

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปรกรณ์โครงการสร้างความปรองดอง 14,578.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านจิรกาญจน ์ช็อปปิง้โฮม ร้านจิรกาญจน ์ช็อปปิง้โฮม เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ่ือเลขท่ี
และสมานฉันท์ จ านวน 7 รายการ (ส านกัปลัด) เจาะจง 14,578.00 14,578.00 รายเดียว และเหน็ว่า 87/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 18 ก.พ.65
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอร่ี  2,600.00 โดยวิธีเฉพาะ ร้านทุ่งยั้งแบตเตอร่ี ร้านทุ่งยั้งแบตเตอร่ี เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

หมายเลขทะเบยีน บน 7872 อต. จ านวน 1 ลูก เจาะจง 2,600.00 2,600.00 รายเดียว และเหน็ว่า 88/2565
(กองคลัง) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 21 ก.พ.65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 39 รายการ 49,219.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา หจก.คลังเคร่ืองเขียนอภญิญา เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
(กองการศึกษา) เจาะจง 49,219.00 49,219.00 รายเดียว และเหน็ว่า 89/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ก.พ.65
13 ค่าจัดซ้ือเวชภณัฑ์งานกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 500.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี

2565 จ านวน 2 รายการ (ส านกัปลัด) เจาะจง 500.00 500.00 รายเดียว และเหน็ว่า 091/2565
ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ก.พ.65

14 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ยาเสพติด ประจ าป ี2565 จ านวน 1 รายการ เจาะจง 6,000.00 6,000.00 รายเดียว และเหน็ว่า 092/2565
(ส านกัปลัด) ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ก.พ.65

15 ค่าจัดซ้ือเส้ือกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ 70,465.00 โดยวิธีเฉพาะ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์ เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
ติด ประจ าป ี2565 จ านวน 829 ตัว (ส านกัปลัด) เจาะจง 70,465.00 70,465.00 รายเดียว และเหน็ว่า 093/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 25 ก.พ.65
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16 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เดือนมีนาคม 2565 30,565.00 โดยวิธีเฉพาะ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาเพียง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี
และปดิภาคเรียนการศึกษา (กองการศึกษา) เจาะจง 30,565.00 30,565.00 รายเดียว และเหน็ว่า 094/2565

ราคาที่เสนอเหมาะสม ลวท่ี 28 ก.พ.65


